
 

 

XIX. évf. 3. szám 2018. március 1.                Megjelenik kéthetente 

 

Március 15. nyitva tartás 
A nagybani piac nyitva tartási rendje a közelgő 

nemzeti ünnepnap miatt az alábbiak szerint 

módosul. 

 

Március 13. (kedd) az általános nyitva tartási 

rendnek megfelelően 19:00 órától másnap 

(szerda) 01:00 óráig. 

Március 14. (szerda) a piac zárva lesz. 

Március 15. (csütörtök) 19:00 órától másnap 

(péntek) 01:00 óráig nyitva lesz a piac.  

Március 16. (péntek) a nyitva tartási rend 

értelmében, 19:00 órától 24:00 óráig tart az 

üzemidő.  

 

Általános intézkedés az ünnepnapok miatt való 

munkanap-áthelyezés. Idén március 16-a, pén-

tek munkaszüneti nap lesz a nagybani ügyviteli 

munkaterületein (is). Természetesen a bizton-

sági, felügyelői feladatokat ellátó munka-

társaink – ugyanúgy, mint minden nyitva tartási 

napon - biztosítják a zavartalan üzemeltetést.   

 

Kérjük a piacosokat, hogy igyekezzenek az 

áruforgalomi, értékesítési, kiszállítási tevé-

kenységüket előre átgondoltan, a fenti nyitva 

tartási rendhez alkalmazkodva koordinálni, 

szervezni.   

 

Húsvéti nyitva tartás 
A hónap végi, húsvéti nyitva tartás is 

hamarosan aktuális lesz. Az ünnepeken az alábbi 

üzemeltetési rend lesz érvényben. 

  

Március 29. (csütörtök) 19:00 órától 24:00 

óráig leszünk nyitva. 

Március 30. (nagypéntek), 31. (szombat), 

Április 1. (húsvét vasárnap) a nagybani zárva.  

Április 2. (húsvét hétfő) üzemelése: 19:00 

órától másnap (kedd) 01:00 óráig.  

 

Tűzeset  
A napokban az egyik büfé pavilonban szeren-

csés kimenetelű – nem felcsapó lánggal járó – 

tűz volt. Az történt, hogy az egyik magas 

hőmennyiséget termelő konyhai berendezést 

(grillező készüléket) túl közel telepítették a 

helyiség falához. Annak ellenére, 

hogy a készülék hátsó oldala fémlemezzel 

borított, a fal csempézett, mégis az állandó 

hőtermelés az épület faszerkezetében lassú, de 

folyamatos izzást, üszkösödést okozott. Ennek 

következményeként a parázsló faanyag füstje 

az épület falából a szabadba szivárgott. Ez tűnt 

fel a közelben tartózkodóknak, akik a 

tűzveszélyt a felügyelőségnek azonnal jelezték. 

A haladéktalan intézkedés (a felügyelő gyors 

helyszínre érkezése, a tűzoltók értesítése) 

megelőzte a súlyosabb következményekkel járó 

bajt.  

 

Mint minden hasonló eseménynek, ennek is van 

tanulsága. Dicséretes a piacosok reakciója, mi-

szerint elsőként a műszakvezető felügyelőt ér-

tesítették. Többször mondtuk, ezeken a hasá-

bokon is leírtunk, hogy minden intézkedést 

sürgető eseményt a felügyelőnek, vagy a videó 

szoba ügyeletes munkatársának kell jelezni. A 

későbbiekben is fontos lehet a telefonszámuk, 

amit mindenkinek ajánlunk saját telefonjába 

elmenteni.   
 

Felügyelők: 06-30-688-4821 

Videó szoba: 06-1-421-3628 
 

Az esetetből további tanulságként levonható, 

hogy mennyire fontos a hőt kibocsátó 

készülékek faltól, gyúló anyagoktól biztonságos 

távolságban való elhelyezése. Mint a szóban 

forgó eset is bizonyítja, a hőszigetelés érde-

kében ezeket a berendezéseket, konyha-

technikai gépeket úgy kell elhelyezni, hogy 

levegőztetésük, szellőzésük is biztosított 

legyen.  

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tűzoltó készü-

lékek szavatosságának ellenőrzése a létesít-

mény tulajdonosának, bérlőjének feladata. Bér-

leti szerződésben foglalt kötelezettség a bér-

lemény felelősség biztosításának megkötése is.   

 

Soron következő munkálatok 
A kora tavaszi hónapok minden évben aktuális 

karbantartási feladata a piaci úthálózat 

javítása, a téli fagyok okozta hiányosságok 
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pótlása, az un. kátyúzás, melyre az idén is sor 

kerül. A munkák hamarosan elkezdődnek. 

 

Az elmúlt évben megkezdett, egybefüggő 

aszfaltfelület javítása idén újabb hétezer m²-

en, a termelői szektorok és épületek közti 

úthálózat burkolatának cseréjével folytatódik. 

A tavalyi évhez hasonlóan az üzemelési időn 

kívül, napközben, így a piaci közlekedést nem 

zavaró munkálatok a szezont megelőzően 

kezdődnek és remélhetően gyorsan lezajlanak. 

 

Adatvédelmi törvény  
2016. év áprilisában az Európai Unió rendeletet 

jelentetett meg a személyes adatok fokozot-

tabb védelme érdekében  General Data 

Protection Regulation (a „GDPR” a rövidítéssel 

már találkozhattunk), néven, amely betartása 

2018. május 25-től Magyarországon is kötelező 

és súlyos árbevétel arányos bírsággal fenyeget. 

A rendelet számos jogértelmezési és jogalkal-

mazási kérdést vet föl.  

 

A feladat minden olyan szervet, vállalkozást, 

munkaadót érint, amely kezel természetes 

személyhez vagy ügyfelekhez kapcsolódó ada-

tokat. Alig három hónap maradt a vállalkozá-

soknak a felkészülésre.  

 

Felhívjuk a nagybanisok figyelmét, hogy minden 

területen vannak olyan nyilvántartások, melyek 

kezelésének meg kell felelni az uniós 

adatvédelmi irányelveknek. Még most sincs késő 

nekiállni a felkészülésnek, ajánlottan szakértők 

bevonásával.  

 

Elektronikus ügyintézés a NAV-nál 
Az elektronikus ügyintézésre vonatkozó 

tájékoztatót tett közzé a NAV. Ennek rövid 

lényege, hogy az elektronikus iratok fogadására 

kiadott un. ELLUGY adatlap benyújtására a 

törvényes képviselő, és a NAV előtt állandó 

meghatalmazott, megbízott képviselő jogosult. 

 

Téli piac 
Nem mindig „termelőbarát” az időjárás, különö-

sen télen nem az. A közeli napok havazása, 

fagyos, szeles időjárása alaposan próbára tette 

a termelőket. Ilyen időben a szabadtéri áru-

sítás természetesen nem ugyanaz, mint kelle-

mes időjárási körülmények közepette. A terme-

lői szektorokban és a sátrakban való keres-

kedés – kellő felkészültség mellett is – a fagy-

veszély miatt kockázatos lehet. A legtöbb 

zöldség, gyümölcs ugyanis egyáltalán nem, vagy 

csak mérsékelten bírja a fagypont alatti 

hőmérsékletet.  

 
Legérzékenyebb árufélék – teljesség igénye 

nélküli felsorolásban – a paradicsom, a paprika, 

a burgonya, a gomba, az uborka, a banán, a 

szőlő, az alma. Visszavonhatatlan következ-

ménnyel jár, ha ezek akár a legcsekélyebb 

mértékben is „megfáznak”.  

 
A saláta-, és a káposztaféléket, a zellert, a 

retekfélét, a tököt, a vöröshagymát, a naran-

csot, és a kivit a fagy kevésbé károsítja. A fok-

hagyma pedig - magas illóolaj-tartalmának kö-

szönhetően – egyáltalán nem érzékeny a mínu-

szokra. Amennyiben ezen portékák valamelyikén 

a fagyás tünetei mutatkoznának, úgy azt hagyni 

kell fokozatosan kiengedni. Fagyos állapotban a 

csomagolást nem szabad megbontani!  

   

A keményebb időjárás legnagyobb vesztese az 

áruforgalom. A termelők mennyiségi felhozatala 

szinte a felére csökkent. Arról nem beszélve, 

hogy egyes árufélék szinte teljesen kimaradnak 

a kínálatból. Kevés a mosott burgonya, szárítási 

művelet nélkül ugyanis nem értékesíthető. 

Kevesebb a hazai kelkáposzta, és fehérrépa is, 

ami arra vezethető vissza, hogy ez a két zöld-

féle a termőföldben telel ki. Fagyban, hóban a 

szükséges mennyiség betakarítása lehetetlen.  

 
Az importkínálat mennyisége is mérséklődött. A 

visszafogott kereslet a nagykereskedőket óva-

tosságra inti, beszerzéseiket, készleteik feltöl-

tését a hét végére halasztották.  

 

Piac a télben 
A közelmúlt havazása nem okozott gondot a 

piac működésében. Az enyhülés, az olvadás is 

jól jött a hó eltűn(tet)ésében. A csapadékkal 

terhelt szezonnak még nincs vége, ezért kérjük 

bérlőinket, hogy még inkább legyenek partne-

reink a piac tisztán és rendben tartásában.    


